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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 03ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 11-06-2020 

Αρ. Απόφασης: 09 
 

        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε κεκλεισµένων των θυρών  γγιιαα  
λλόόγγοουυςς  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς στις 11.06.2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00,  στην 
αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης, ύστερα από 
τη µε αρ. πρωτ. 72/05-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. 
Γκόλφη Νικήτα,  σσύύµµφφωωνναα    µµεε  τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100    άάρρθθρραα  8888  &&  8899    ππεερρίί  σσύύγγκκλλιισσηηςς  
κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν, όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  µµεε  τταα  
άάρρθθρραα  8899  &&  9900    ττοουυ    ΝΝ..44555555//22001188  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ααππόό  1111--33--22002200  ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ««ΚΚααττεεππεείίγγοονντταα    
µµέέττρραα  ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  εεµµφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  Covid-19 και της 
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»  ΦΦΕΕΚΚ  5555//ττ..ΑΑ΄́//1111--0033--22002200  κκααιι  ΦΦΕΕΚΚ  7755//ττ..ΑΑ΄́//3300--33--22002200  
κκααιι  ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..1188331188//1133--33--22002200  κκααιι  4400//2200993300//3311--33--22002200  κκααιι  116633//3333228822//2299--0055--22002200  
εεγγκκύύκκλλιιοουυςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..   
  
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (14) Συµβούλους : 

1. Αγαπητός Θεόδωρος                                                                                                 
2. Αλεξόπουλος Σωτήριος                                                 
3. Αλιφραγκή Νικολέττα                                                               
4. Βήνη ∆ήµητρα    
5. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης,                                                                               
6. Γκόλφης Νικήτας   
7. ∆αρζέντας Ευάγγελος                                                                 .                                      
8. Λάγγουρα Μαρία                                                                         
9. Μοσχοβάκος  Ιωάννης                                                                                                              
10. Πεφάνης ∆ηµητριος  
11. Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                          
12. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
13. Χατζηκώστας Ηλίας                               
14. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 
  

    Απών: Αλεξανδρής Ευάγγελος 
                    
   Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας                            

   Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 



ΘΕΜΑ 4ο  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

 Με πρόταση του Προέδρου και τη σύµφωνη γνώµη των υπόλοιπων  µελών το θέµα 
κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ηµερησίας διάταξης.  

 
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υλοτόµησης ή µη  ενός (1) δένδρου  Ελιάς που  φύεται  
στο πεζοδρόµιο επί της  οδού Καζανόβα 1. 
 
   Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητα  το πιο πάνω θέµα, ύστερα από τη λήψη 
της µε αρ. πρωτ. 26520/819/04.06.2020 εισήγηση  της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου – Τµήµα 
Παρκοτεχνίας, καθώς και αντίγραφο του σχετικού φακέλου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

   ΘΕΜΑ: «Υλοτοµία ενός (1) δένδρου Ελιάς επί της οδού Καζανόβα 1» 

Σχετ.:1) η από 1653/58280/26/09/2019  αίτηση  της κας Α. Β. 

 

 

Κατόπιν του ως άνω σχετικού αιτήµατος και φωτογραφιών που λήφθηκαν, υπηρεσία µας προέβη σε 

αυτοψία και διαπίστωσε ότι, 

πρόκειται για ένα δένδρο ελιάς το οποίο φύεται σε πεζοδρόµιο επί της οδού Καζανόβα1 του οποίου 

το ωφέλιµο πλάτος για την αβίαστη όδευση πεζών και αµαξιδίων περιορίζεται από την συνύπαρξη 

δένδρου και σκαλοπατιών του εξώθυρου της οικίας και καθίσταται εξ αυτών των παραγόντων µικρότερο 

του <1,5µ.,  και το ριζικό σύστηµα αυτού έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου, µε µερική 

προβολή του ριζικού συστήµατος πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές πεζοδροµίων όπως αυτές ορίζονται στην Αποφ.ΥΠΕΚΑ 

52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2009/2621/Β΄, Άρθρο 2 σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ότι: «σε πεζοδρόµια 

πλάτους <1.5µ η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου». 

 

Σας γνωρίζουµε ότι: 

1) λόγω των ευρηµάτων µας δηλ. την συνύπαρξη του δένδρου και των σκαλοπατιών του εξώθυρου 

της οικίας στο ίδιο ύψος του πεζοδροµίου, καθίσταται εξ αυτών των παραγόντων το ωφέλιµο πλάτος του 

πεζοδροµίου µικρότερο του <1,5µ. οπότε το υπάρχον δένδρο παρεµποδίζει την ελεύθερη όδευση πεζών 

και αµαξιδίων (παιδικών και ΑΜΕΑ), 

2) λόγω της παλαιότητάς του έχουµε και ανάλογη ανάπτυξη του ριζικού του συστήµατος µε 

αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται επιπροσθέτως η χρήση του πεζοδροµίου λόγω των εκτεταµένων βλαβών 

που έχει αυτό προκαλέσει στην οµαλότητα της επιφάνειας του, µε κίνδυνο κάποιο πιθανό τραυµατισµό. 

Για όλα τα ανωτέρω εισηγούµεθα ν’ αφαιρεθεί το δένδρο, να γίνει αποκατάσταση πεζοδροµίου και 

σε άλλο σηµείο που θα ορίσει η υπηρεσία µας να φυτευτεί νέο, κατάλληλο για τον υπάρχοντα χώρο. 

Με το παρόν καλύπτεται και η ανάγκη για ύπαρξη Τεχνικής Έκθεσης από Γεωτεχνικό Επιστήµονα 

σύµφωνα µε την απαίτηση του Ν.4495/2017, άρθρο 29, παρ2ζ (ΦΕΚ 4520/16-10-2018)  

Παρακαλούµε για την εισήγηση στο Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητος για την υλοτόµηση ή µη 

αυτού 

 

Συνηµµένα: 

1. την υπ΄αριθ.1653/52280/26-09-2020 αίτηση της κας Α. Β. 

2. Φωτογραφικό υλικό του δένδρου. 

 

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 



    Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Γκόλφης Νικήτας, και ακολουθούν οι προτάσεις των κ. κ. 
Συµβούλων. 
 

Το Συµβούλιο  της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη  την πιο πάνω εισήγηση  
της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου – Τµήµα Παρκοτεχνίας και την υπ΄αριθµ. 1653/52280/26-09-
2020 αίτηση της κας Α.Β. περί υλοτόµησης του δένδρου καθώς και το συνηµµένο  σε αυτή 
φωτογραφικό υλικό. 
     

Αφού συµβουλεύτηκε  τις διατάξεις του  Ν.3852/10,  όπως αυτές αντικαθίστανται από τον 
Ν.4555/19-7-2018, και λαµβάνοντας υπόψη  όλα τα ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση 
µεταξύ  του Προέδρου και των υπολοίπων µελών του Σώµατος και µε αρνητική ψήφο της κας 
Βήνη ∆ήµητρας διότι όπως δηλώνει από το Σεπτέµβριο του 2019 καταγγείλανε την υλοτόµηση 
τριών (3) νεραντζιών, ενώ η Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος  κα Καρακατσάνη όπως είχε 
υποσχεθεί  ότι θα αντικαταστήσει και δεν το έπραξε, επίσης η Α΄∆ηµοτική Κοινότητα  διαθέτει το 
λιγότερο πράσινο 0, 45 ανά κάτοικο σε όλο τον Πειραιά και ακόµη δεν έχει γίνει ποτέ 
αντικατάσταση των υλοτοµηµένων δένδρων,     
                                    

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία  
 
    Εισηγείται θετικά για την  υλοτόµηση ενός (1) δένδρου  Ελιάς το οποίο  φύεται  σε 
πεζοδρόµιο επί της οδού Καζανόβα 1 µε την προϋπόθεση να φυτευτεί νέο δένδρο το οποίο 
το είδος και τη θέση του  θα επιληφθεί η ίδια η υπηρεσία.    
 
  
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 09 
 

Πειραιάς  11 Ιουνίου 2020 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 12-06-2020 

 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 
 


